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Olaiaren 
bidai Hizkuntza Matematika Hizkuntza Matematika Natura Zientziak Gizarte Zientziak

1. Desfilea •	Irakurmena 
•	Komikia
•	Diktaketan: tz / h eta koma

•	Bost zifrako zenbakiak
•	Milakoetara biribiltzea 
•	Konparazioa eta deskonposizioa 
•	Bi edo hiru zifrako zenbakiei 

10 edo 11 batzea

•	Izenak eta silabak
•	Sinonimoak eta antonimoak

•	Zenbaki ordinalak 
•	Zenbaki erromatarrak 
•	Beste zenbaki sistema batzuk

•	Bizi funtzioak
•	Gizakiaren gorputza

2. Kanpandorrea •	Irakurmena 
•	Esperientziak
•	Diktaketan: tx / tz 

•	Batuketa eta kenketa 
•	Batuketaren propietateak
•	Kenketaren proba 
•	Bi edo hiru zifrako zenbakiei 

9 edo 11 kentzea

•	Determinatzaileak: erakusleak, 
posesiboak eta zenbatzaileak

•	Txikigarriak eta handigarriak

•	Biderketa eta zatiketa 
•	Biderketaren propietateak 
•	Berreketak 
•	Multiploak eta zatitzaileak 

•	Osasuna eta elikagaiak 
•	Mantenugaiak
•	Elikagaien gurpila eta 

elikagaien piramidea
•	Dieta orekatua

•	Lurraren irudikapena
•	Puntu kardinalak 
•	Kontinenteak eta ozeanoak
•	Haize arrosa eta iparrorratza
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3. Nahaste-borrastea •	Irakurmena 
•	Errezeta
•	Diktaketan: s / z / tx 

•	Zatikiak
•	Bi zifrako zenbaki bat 100ez 

biderkatztea 
•	5ez amaitzen den bi zifrako 

zenbaki bat 2z biderkatzea

•	Izenondoa
•	Hitz eratorriak

•	Zenbaki dezimaldunak •	Denbora neurtzeko tresnak eta 
unitateak

•	Denboraren joana

4. Olaia estralurtarra •	Irakurmena 
•	Prozesua
•	Diktaketan: tx / tz / ts eta h

•	Luzera neurriak: adierazpen 
sinpleak eta konplexuak

•	Luzera neurtzeko tresnak
•	0z amaitzen diren bi eta hiru 

zifrako zenbakiak 10ez zatitzea 
•	Ehunekoen zifra bikoitia duten 

ehuneko zehatzak 2z zatitzea

•	Pertsona izenordainak 
•	Atzizkiak eta juntagailuak
•	Hitz eratorriak
•	Hitz polisemikoak
•	j eta g

•	Edukiera eta masa neurriak: 
adierazpen sinpleak eta 
konplexuak

•	Animalia ornodunak 
eta ornogabeak

•	Iturri historikoak 
•	Ondare motak
•	Ondarea zaintzea eta 

errespetatzea
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5. Joan eta etorri •	Irakurmena 
•	Albistea
•	Diktaketan: puntua eta koma

•	Egutegia: urteak, hilak, asteak eta 
egunak 

•	Orduak, minutuak eta segundoak 
•	Txanponak eta billeteak
•	Bi edo hiru zifrako zenbakiei 

hamarreko zehatzak batzea 
•	Hiru zifrako zenbakiei 99 batzea

•	Aditza eta plurala
•	Heteronimoak

•	Zuzen motak
•	Zuzenen eta zirkunferentzien 

elkarrekiko posizioak
•	Angeluak
•	Simetriak eta translazioak

•	Landareen atalak
•	Hosto eta zurtoin motak 
•	Landare loredunak eta 

loregabeak 
•	Loreen atalak 
•	Landareen nutrizioa 
•	Landareen ugalketa faseak
•	Landareen atal jangarriak

6. Zikoina 
oso berezi bat

•	Irakurmena 
•	Jarraibideak
•	Diktaketan: tx / tz / ts eta 

koma

•	Poligonoak eta haien elementuak
•	Triangeluen eta laukien sailkapena 
•	Zirkunferentzia eta zirkulua; 

prisma eta piramidea;  
zilindroa, konoa eta esfera 

•	Perimetroa eta azalera
•	Bi edo hiru zifrako zenbakiak 

kentzea, bururakorik gabe

•	Subjektua eta predikatua
•	Hitz elkartuak
•	ts, tx eta tz

•	Maiztasun taulak 
•	Barra grafikoak eta lerro 

grafikoak 
•	Piktogramak
•	Gertakari ziurra, posiblea eta 

ezinezkoa

Energia 
•	Motak eta erabilerak 
•	Energia iturri berriztagarri eta 

berriztaezinak 
•	Energia aurreztea 

Aro historikoak: 
•	Historiaurrea
•	Antzinaroa
•	Erdi Aroa
•	Aro Modernoa
•	Aro Garaikidea 

JolasBustiBeroak


